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ANUNT,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunostinta publica
urmatorele proiecte de acte normative:
- Proiect de hotarâre privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor proprii
ale bugetului local al Municipiului Bucuresti si al sectoarelor pe anul 2008
- Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii C.G.M.B. nr.
111/2007 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale În Municipiul Bucuresti, pe
anul 2008
Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentatia de baza pot fi
consultate:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16,
sector 5 (panou
afisaj)
Proiectele de acte normative se pot obtine, În copie, pe baza de cerere depusa la
Centrul de Informare.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 pâna la data de
27.12.2007 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin posta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 Directia Asistenta Tehnica si Juridica a C.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B.
Bucuresti
astazi 14.12.2007

Consiliul

General al Municipiului

Bucuresti

HOTARÂRE
privind modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 111/2007 privind stabilirea nivelurilor
impozitelor si taxelor loca le În municipiul Bucuresti, pentru anul 2008
Nr.:
din

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si
raportul Directiei Venituri;
Vazând raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de
Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
În conformitate cu prevederile art. 263 alin. 7 pct. 4, art. 283, art. 287, art. 288 si art. 292 alin 1
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza pct. 2901 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit art. 5 alin. 2 si art. 7 din Legea nr. 6011991 privind organizarea si desfasurarea
adunari lor publice, republicata;
Tinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia
publica;
În temeiul art. 36 alin. 4 lit. c), art. 45 alin. 2 lit. c), si art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata;
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT ARASTE:
Art. 1 Pct. 1.7 si 1.8 de Ia Anexa nr. 1 de la H.C.G.M.B. nr. 111/2007 se completeaza potrivit
Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2 Pentru anul 2008 nivelul impozitului prevazut în Anexa nr. 1 pct. 1.3.E de la
H.C.G.M.B. nr. 111/2007 Mijloace de transport pe apa - nave de sport si agrement este de:
a) 2,5 m - 12 m inclusiv
400 lei/mijloc de transport
b) 12m - 24 m
800 lei/mijloc de transport
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Art.3 Alin. 1 pct. 1.14.11 din Anexa nr. 2 a H.C.G.M.B. nr. 111/2007 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia
nationala - CAEN, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, în clasa
5530 - restaurante si 554'1) - baruri, datoreaza bugetului local al sectorului în a caf~i raza administrativ
teritoriala se afla arnpl~tata unitatea sau standul de comercializare, o taxa dt~ 3000 lei pentru
eliberarea/vizarea anuJfcia'autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentat[Jpb6lica."

Art. 4 (1) Alin. 2 pct. 1.7.1, alin. 2 pct. 1.8.1 si alin. 4 pct. 1.10.5 din Anexa nr. 2 a H.C.G.M.B.
nr. 111/2007 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Solicitarile se adreseaza, în scris, Primariei Municipiului Bucuresti, cu cel putin 3 zile lucratoare
înainte de începerea activitatii. În urma verificarii si avizarii activitatii de catre un reprezentant al
compartimentului de specialitate, solicitantul va primi acordul/avizul sau refuzul în scris."
(2) Alin. 1 pct. 1.8.2 din Anexa nr. 2 a H.C.G.M.B. nr. 111/2007 se modifica si va avea urmatorul
cupnns:
"Taxa se calculeaza în lei/mp/zi sau lei/zi functie de suprafata solicitata sau lungimea traseului si se
plateste anticipat, la data obtinerii acordului/avizului Primarului General."
Art.5 Dupa alin. 2 pct. 1.7.1 din Anexa nr. 2 a H.C.G.M.B. nr. 111/2007 se introduce alin. 3 si va
avea urmatorul cuprins:
"La aceasta se percepe o cota de 2% din valoarea taxei conform Legii nr. 422/2001 si H.G. nr.
1309/2002 reprezentând cuantumul timbrului monumentelor istorice."

Art. 6 Dupa alin. 4 pct. 1.7.2 din Anexa nr. 2 a H.C.G.M.B. nr. 111/2007 se introduce un nou
alineat 4' care va avea urmatorul cuprins:
"La aceasta taxa se aplica TV A conform prevederilor legale."
Art. 7 Încasarea taxelor precizate la art. 3 se face conform avizului/acordului prevazut la alin. 1 si a
declaratiilor de impunere prevazute în Anexele nr. 2.1.1, nr. 2.1.2 si respectiv nr. 2.1.3 ale H.C.G.M.B. nr.
111/2007.

Art.8 (1) Cauntumul taxelor prevazute la pct. 1.10.1 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 111/2007
sunt urmatoarele:
- taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor:

5 lei/zi/vizitator pentru adulti;
2 lei/zi/vizitator pentru pensionari, militari, elevi, studenti, grupuri
organizate;
- copii beneficiaza de intrare gratuita.

- taxa zilnica pentru vizitarea caselor memoriale: 4 lei/zi/vizitator pentru adulti;
2 lei/zi/vizitator
pentru pensionari,
studenti, grupuri organizate;
- copii beneficiaza de intrare gratuita.

militari,

elevi,

- taxa zilnica pentru vizitarea siturilor arheologice: 3 lei/zi/vizitator;
- taxa filmare/fotografiere profesionista în interiorul muzeului/ casei memoriale/ sitului arheologic (taxa de
filmare pentru TV, filme documentare realizate de specialisti): 35 lei/mp./ora;
- taxa filmare/fotografiere
15 lei/vizitator/zi;

de catre turisti în interiorul muzeului/ casei memoriale/ sitului arheologic:
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- taxa ghidaj: 5 lei/vizitator/zi;
- taxa de parcare Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti:
-\

2 lei/zi/vehicul;
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(2) Alin. 2 pct. 1.10.1 din Anexa ni~Xa H.C.G.M.B. ill. 111/2007 se modifica si va avea urmat0rul
cupnns:
"Cuantumul taxei/zi/vizitator este prevazut în Anexa nr. 1 pct. 1.10.1 a prezentei hotarâri."
Art. 9 Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. ill. 111/2007 ramân neschimbate.
Art. 10 Prezenta hotarâre se comunica Primariilor sectoarelor 1 - 6 si institutiilor subordonate
Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica si la îndeplinire conform
legii.

PRESEDINTE

DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPTIJLUI BUCURESTI
TUDOR TOMA

Nr.
Bucuresti

. 2007
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Anexa la H.C.G.M.B. nr

pentru modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 111/31.05.2007 privind stabilir~'tPi."eftJlui
impozitelor si taxelor locale în municipiul Bucuresti, pentru anul 2008
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului General al
Municipiului Bucuresti nr. 111/31.05.2007 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor
locale în municipiul Bucuresti, pentru anul 2008

Prin Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 111/31.05.2007 s-a stabilit
nivelul impozitelor si taxelor locale în municipiul Bucuresti, pentru anul 2008, aceasta facându-se cu
respectarea dispozitiilor legale în vigoare:
- Art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare mentioneaza: "Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile
judetene adopta hotarâri privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator [... ] "
- Hotarâre a Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 dispune la pct. 2901 alin. 1): "Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii
2007,2008 si 2009 se vor stabili avându-se în vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, în anexa la
hotarâre a Guvernului adoptata în conditiile art. III din Legea nr. 34312006" pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar la alin. 2): "Pentru anii fiscali 2008 si 2009,
Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarâri privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale, pâna la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate începând cu
data de 1 ianuarie a anului urmator."
Referitor la stabilirea pentru anul 2008 a impozitului pe mijloacele de transport pe apa
prevazute la art. 263 alin. 7 pct. 4 din Codul fisca!, si anume pentru nave de sport si agrement, pentru
care este prevazut un nivel cuprins între O - 800 lei, consideram potrivita stabilirea impozitului la
nivelul de:
a) 2,5 m - 12 m inclusiv
400 lei/mijloc de transport
b) 12m - 24 m
800 lei/mijloc de transport
Aceste valori s-au stabilit cu ocazia sedintei având ca tema: "Stabilirea nivelului impozitului
asupra mijloacelor de transport pe apa - nave de sport si agrement pe anul 2008", din data de
06.09.2007, la care au participat reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti si cei ai Directiilor de
Impozite si Taxe Locale ale sectoarelor 1,2,3,4 si 6.
Optiunea este motivata de faptul ca detinerea unor asemenea ambarcatiuni de catre
contribuabilii din municipiul Bucuresti nu constituie o necesitate, acestea nefiind utilizate pentru
deplasarea curenta.
Fata de precedenta hotarâre, tinând cont de elementele noi aparute în solicitarile primite, s-a
detaliat taxa pentru filmarile dinamice (în miscare).
În cazul taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru manifestari sportive si alte asemenea
consideram util ca unitatea de masura sa fie leilzi functie de lungimea traseului.
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De asemenea, s-a stabilit de catre reprezent:,~1i' Directiilor de Impozite si Taxe Locale ale
sectoarelor 1,2, 3, 4 si 6, cu ocazia sedintei din data de 06.09.2007, ca taxa pentru eliberarea/vizarea
anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sa fie în suma de 3000 lei.
În cazul taxei pentru stationarea temporara a autovehiculelor
pe domeniul public pe timpul
desfasurarii activitatii de filmare profesionista se aplica TV A, conform prevederilor legale.
În baza propunerilor
exprimate
de Muzeul National
al Literaturii
Române, Muzeul
Municipiului Bucuresti, Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti, s-a stabilit o valoare diferentiata a
taxei zilnice pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura
si arheologie prevazute la pct. 1.10.1 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 111/2007, si anume:
- taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor:
5 leilzi/vizitator pentru adulti;
2 lei/zi/vizitator pentru pensionari, militari, elevi, studenti, grupuri organizate;
- copii beneficiaza de intrare gratuita.
- taxa zilnica pentru vizitarea caselor memoriale:
4 lei/zi/vizitator pentru adulti;
2 leilzi/vizitator pentru pensionari, militari, elevi, studenti, grupuri organizate;
- copii beneficiaza de intrare gratuita.
- taxa zilnica pentru vizitarea siturilor arheologice: 3 lei/zi/vizitator;
- taxa filmare/fotografiere profesionista în interiorul muzeului/ casei memoriale/ sitului arheologic (taxa de
filmare pentru TV, filme documentare realizate de specialisti): 35 lei/mp./ora;
- taxa filmare/fotografiere de catre turisti în interiorul muzeului/ casei memoriale/ sitului arheologic:
15 lei/vizitator/zi;
- taxa ghidaj: 5 lei/vizitatorlzi;
- taxa de parcare Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti: 2 lei/zi/vehicul;
Alin. 2 pct. 1.10.1 din Anexa nr. 2 a H.C.G.M.B. nr. 111/2007 s-a modificat în mod
corespunzator.
Pentru a respecta prevederile act. 7 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea
adunari lor publice, republicata care mentioneaza ca "organizatorii
adunarilor publice vor depune
declaratia scrisa la primariile municipale, orasenestisau
comunale pe al caror teritoriu acestea
urmeaza sa se desmsoare, cu cel putin 3 zile înainte de data desfasurarii acestora [ '" ]"s-au modificat
pct. 1.7.1 alin. 2, pct. 1.8.1 alin. 2 si pct. 1.10.5 alin. 4 de la Anexa nr. 2 din H.C.G.M.B. nr. 111/2007.
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Prin Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 111/31.05.2007 s-a stabilit
nivelul impozitelor si taxelor locale în municipiul Bucuresti, pentru anul 2008, aceasta facându-se cu
respectarea dispozitiilor legale în vigoare:
- Art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
mentioneaza: "Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta
hotarâri privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator [... ] "
- Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 dispune la pct. 2901 alin. 1): "Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008
si 2009 se vor stabili avându-se în vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, în anexa la hotarârea
Guvernului adoptata în conditiile art. III din Legea nr. 343/2006" pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar la alin. 2): "Pentru anii fiscali 2008 si 2009, Consiliile
locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarâri privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale, pâna la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie a
anului urmator."
Referitor la stabilirea pentru anul 2008 a impozitului pe mijloacele de transport pe apa prevazute
la art. 263 alin. 7 pct. 4 din Codul fiscal, si anume pentru nave de sport si agrement, pentru care este
prevazut un nivel cuprins între O- 800 lei, consider potrivita stabilirea impozitului la nivelul de:
a) 2,5 m - 12 m inclusiv
400 lei/mijloc de transport
b) 12m - 24 m
800 lei/mijloc de transport
În cazul taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru curse auto-moto, manifestari sportive si
alte asemenea consider util ca unitatea de masura sa fie lei/zi functie de lungimea traseului.
De asemenea, s-au modificat si textele pct. 1.7.1 alin. 2, pct. 1.8.1 alin. 2 si pct. 1.10.5 alin. 4
pentru a respecta prevederile art. 7 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor
publice, republicata
În cazul taxei pentru stationarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul
desfasurarii activitatii de filmare profesionista se aplica TVA, confonn prevederilor legale.
Totodata, consider necesar a se stabili taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica în suma de 3000 lei
Tinând seama de raportul de specialitate al Directiei Venituri, supun aprobarii Consiliului
General al Municipiului Bucuresti alaturatul proiect de Hotarâre privind modificarea si completarea
H.C.G.M.B. nr. 111/2007 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale în municipiul
Bucuresti, pentru anul 2008.
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